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คำนำ 
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562-2564 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 - 

2564 และจากผลการทบทวนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บุคลากร และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ

มหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ

ต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต เพ่ือให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้ จึงต้องอาศัยการรวมพลัง ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของ

ทุกหน่วยงานบริหารจัดการ และนำแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป 

คณะกรรมการจัดทำแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ขอขอบคุณ ผู้บริหาร บุคลากร ที่เก่ียวข้องการมีส่วนร่วม

ในการให้ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้วปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2564 มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ให้มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ต่อไป 
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บทท่ี 1 

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ปรัชญา (Philosophy)     

“วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี”   

ปณิธาน (Determination)    
              “มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของ

ท้องถิ ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื ่อความเจริญก้าวหน้าอย ่างมั ่นคงและยั ่งย ืนของปวงชน มีส ่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงร ักษา การใช้ประโยชน์                                

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทาง  

วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม”   

วิสัยทัศน์ (Vision)   

 “ศูนย์นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ (Mission) 

1. ด้านการจัดการศึกษา  
บูรณาการจัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ของประชาชนในท้องถิ่น  
 

 2. ด้านการวิจัย 
  วิจัย พัฒนาและเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่  
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 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
               ส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยครอบคลุมมิติทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  สืบสานภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการต่อยอดศิลปวัฒนธรรมถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 5. ด้านการบริหารจัดการ 
  พัฒนาระบบงานภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดการบริการที่มีความรวดเร็ว รองรับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาระบบการสื่อสาร ประสานงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ  
 

นโยบาย มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต 

1.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีทักษะในการประกอบอาชีพ 

1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

1.3 สนับสนุนการพัฒนาบัณฑิต โดยบูรณาการองค์ความรู้กับการทำงานไปสู่การปฏิบัติ 

1.4 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

1.5 พัฒนาบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีทักษะทางวิชาการวิชาชีพสอดรับกับความต้องการของสังคมที่พัฒนาไป รวมทั้งทักษะ 

 ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เป็นพลเมืองของชาติ และของโลก 
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2. ด้านการวิจัย 

2.1 สร้างผลงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาวัตกรรม 

2.2  สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

2.3 มุ่งเน้นการวิจัยที่ส่งประโยชน์แก่การเรียนการสอน การปรับปรุงระบบการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูล  

3. นโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์  

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน  

3.2 สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ และพระบรมราโชบาย 

4. นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ปลูกฝังและส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาให้ตระหนักถึงศิลปะและวัฒนธรรมที่ผูกพันกับวิถีชีวิต 
4.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการพัฒนาจิตสำนึกในคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
4.3 บูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
5.1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรการจัดระบบการบริหารที่ดีให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  โปร่งใส 
5.2 มีแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย  
5.3 มีการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร และดำเนินงานโดยการมุ่งเน้นประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของส่วนรวม 
5.4 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5.5 พัฒนาองค์ความรู้แห่งความสุข และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

5.6 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ 
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6. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

        6.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรและนักศึกษามีศักยภาพท้ังตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ  

             และมาตรฐานการศึกษา  สร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

        6.2 จัดระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
        6.3 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แผนจัดการความรู้ และนำมาใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง         

        6.4 พัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเลกทรอนิกส์ จัดอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร และนักศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals) 

1. บัณฑิตและประชาชนมีคุณภาพสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และต่อยอดองค์ความรู้ร่วมแก้ปัญหาในท้องถิ่น 
2. สร้างนวัตกรและผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
3. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันที่สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ประชาชนในพื้นท่ีตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจในประเพณ ีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
5. มีกระบวนการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

            สร้างองค์กรแห่งความสุข และเกิดการยอมรับของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ 
  

อัตลักษณ์  

        “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” 

 

 เอกลักษณ์  

         “เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
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ค่านิยม (Core Values)  

         “ VALAYA”  

         V : Visionary = เป็นผู้รอบรู้ 

         A : Activeness = ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์  

         L : Like to learn = สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

         A : Adaptive = ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง  

         Y : Yields = ผลงานเป็นที่ประจักษ์  

         A : Acceptance and Friendliness = เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมติร 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

1.1. จำนวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ท้องถิ่น 

  

      1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร อาจารย์คณิต เรืองขจร 

1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในรปูแบบ ABCD ต่อจำนวนหลักสูตร
ทั้งหมด 

ร้อยละ 30  

1.3 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
      1.3.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 2 ผลงาน อาจารย์คณิต เรืองขจร 
      1.3.2.ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ผลงาน อาจารย์คณิต เรืองขจร 
     1.3.3  ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ หรือ นานาชาติตาม

เกณฑ ์กพอ.กำหนด 

10  ผลงาน 
 

      อาจารย์คณิต เรืองขจร 

      1.3.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 2 คน      อาจารย์คณิต เรืองขจร 

1.4 ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

  

      1.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วม  โครงการต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด ร้อยละ 40 อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 
      1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ร้อยละ 80 อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1.5 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับที่มี ผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 40  

1.7 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   1 เรื่อง อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 
1.8 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า 

  

      1.8.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป ร้อยละ 85 อาจารย์คณิต เรืองขจร 
1.9 จำนวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย  2 ราย อาจารย์คณิต เรืองขจร 
1.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 80 อาจารย์คณิต เรืองขจร 
1.11 อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 1 ปีในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) 

ร้อยละ  60 อาจารย์คณิต เรืองขจร 

1.12 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

มากกว่า 4.51 อาจารย์คณิต เรืองขจร 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ท่ีสร้างนวัตกรรม ด้านผลผลิต
เกษตรปลอดภัยและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่ 

ร้อยละ 70 อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 

2.2 จำนวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 2 โครงการ  อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ , อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญ
แก้ว 

2.3 จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

15  ผลงาน อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2.4 จำนวนบทความของอาจารย์ประจำที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ
Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

2 บทความ อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 

2.5  จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม   
      2.5.1 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การ
จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น     

1 ผลงาน อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 

      2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ 
ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถนำผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

2 ผลงาน  อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 

2.6 จำนวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

2  รางวัล อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
3.1 ระดับความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 

3.2 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองได้ 1 ชุมชน  อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 
3.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยคำนึงถึง
การใช้นวัตกรรมเพ่ือตอบสนองโจทย์การพัฒนาสนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพรองรับ
โอกาสและความท้าทายในอนาคต 

มากกว่า 4.51 อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 

เป้าประสงค์ที่  4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุ
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

วัฒนธรรม 

4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ  

1 ผลงาน อาจารย์คณิต เรืองขจร 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40 อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย 

5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาปริญาเอกจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่สำเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.  

   
ร้อยละ 15 

อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย 

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 70 อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย 

5.4 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ. หรือสถาบันรับรอง

มาตรฐานวิชาชีพ 

20 คน 
 

อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย 

5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน ที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การ

ประเมิน 

ร้อยละ 3 อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย 

5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร มากกว่า4.51 อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

5.7 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ 5 อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ 

5.8 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  มากกว่า4.51 อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ 

5.9 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ  มากกว่า 4.00 อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ 

5.13 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นท่ีเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 

ร้อยละ 30 อาจารย์คณิต เรืองขจร 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
กลยุทธ์  

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.2 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
1.5 พัฒนาต้นแบบการผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 

2.1 สร้างเครือข่ายจัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐลด 

ความเหลื่อมล้ำสร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 
2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กลยุทธ์  

3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชน 
ท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

3.2 ยกระดับผลงานกิจกรรมการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชฯ  
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      3.3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้รองรับการปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจำการแบบ 
Coaching 
       3.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์  
     4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู     สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
     4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 
     4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์  

   5.1 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร 
ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  

   5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
   5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
   5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน 
   5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
   5.6 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนองรับต่อการเป็น Semi residential University  
   5.7 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
   5.8 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต 
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บทที่ 2 

แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2564 แผ่นดิน รายได้ รวม 

 1.2  พัฒนาสมรรถนะ        
ของนักศึกษาให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive 
learning) 

1.2.1 โครงการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
learning) 
 

1.2.1.1 ร้อยละของ
หลักสตูรที่มีการจัดการเรียน
จัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ 
(Productive learning) 

ร้อยละ 
100 

1.กิจกรรมพัฒนากระบวนการ 
จัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ 
(Productive learning) 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
สถานประกอบการ  

 10,000 10,000 พ.ย.63 - ก.พ.64 อาจารย์คณิต 
 เรืองขจร 

 
หลักสูตร 

 
1.1 กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการ จดัการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
learning) สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป 

หลกัสูตร บธ.บ. 
 

1.2 กิจกรรมพัฒนา 
กระบวนการ จดัการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
learning) สาขาวิชารัฐประสา
สนศาสตร ์

หลักสูตร รป.บ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2564 แผ่นดิน รายได้ รวม 

1.3 กิจกรรมพัฒนา 
กระบวนการ จดัการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
learning) สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์

หลักสูตร วท.บ 
 

1.2.2  โครงการพัฒนา
ทักษะของนักศึกษาที่
จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 

1.2.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา
ทักษะที่จำเป็นต่อการ
ดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ  
80 

1 .โครงการสนับสนุนนักศึกษา
เข้าร่วมประชุมเผยแพรผ่ลงาน
ที่เกิดจากการเรียนรู้เชิงผลติ
ภาพในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 9,200 9,200 พ.ย 63-ก.พ.64 อาจารย์คณิต 
 เรืองขจร 

 
 

     1.1 กิจกรรมสนับสนุน
นักศึกษาเข้าร่วมประชุม
เผยแพรผ่ลงานท่ีเกดิจากการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพใน
ระดับชาติและนานาชาติ
สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 

หลักสูตร บธ.บ. 
 

   1.2 กิจกรรมสนับสนุน
นักศึกษาเข้าร่วมประชุม
เผยแพรผ่ลงานท่ีเกดิจากการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพใน
ระดับชาติและนานาชาติ

หลักสูตร รป.บ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2564 แผ่นดิน รายได้ รวม 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

 1.3 กิจกรรมสนับสนุน
นักศึกษาเข้าร่วมประชุม
เผยแพรผ่ลงานท่ีเกดิจากการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพใน
ระดับชาติและนานาชาติ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

   หลักสูตร วท.บ 
 

2.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่และเตรยีมพร้อมของ
นักศึกษาในทักษะที่จำเป็นต่อ
การดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 
21 ประจำปีการศึกษา 2564  

 5,000 5,000 มิ.ย. 2564 อาจารย์คณิต  
เรืองขจร 

 
 

 

     2.1 กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสำหรับ
นักศึกษา 

    อาจารย์คณิต  
เรืองขจร 

     2.2 กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพื่อการทำงาน 
สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 

    หลักสูตร บธ.บ. 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2564 แผ่นดิน รายได้ รวม 

    2.3 กิจกรรมการเสริมทักษะ
การเขียน RESUME เพื่อการ
สมัครงาน สาขาวิชาการจดัการ
ทั่วไป 

    หลักสูตร บธ.บ. 

    2.4 กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่และเตรยีมพร้อม
ของนักศึกษาในทักษะที่จำเป็น
ต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที ่

    หลักสูตร รป.บ 
 

    2.5 กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ของนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 3R+8C+2L 

    หลักสูตร วท.บ 
 

    3.กิจกรรมกีฬาเจ้าฟ้าเกมส ์ 6,000 5,240 11,240 ก.พ. 64 อาจารย์คณิต  
เรืองขจร 

4.กิจกรรมวันไหว้ครู มรภ.  
วไลยอลงกรณฯ์  สระแก้ว 
ประจำปีการศึกษา 2564 

1,000 2,300 3,300 ก.ค. 64 อาจารย์คณิต  
เรืองขจร 

 

    5.กิจกรรมปัจฉมินิเทศ
นักศึกษามรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ 
สระแก้ว ประจำปีการศึกษา 
2564 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2564 แผ่นดิน รายได้ รวม 

1.2 พัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive 
learning)              

1.2.3 โครงการ  พัฒนา
กิจกรรมกระบวนการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ
ผ่านการทำงานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการพัฒนา กจิกรรม
กระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัตผิ่านการทำงานร่วมกับ
ชุมชน ต่อจำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
50 

1.กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาด้านพัฒนาและการ
เรียนรูร้่วมกับท้องถิ่น 

 1,200 1,200 พ.ย – ธ..ค. 63 อาจารย์คณิต  
เรืองขจร 

 
หลักสูตร 

 

1.2.3.2 จำนวนนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาตาม
กระบวนการของวิศวกรสังคม 

20 
คน 

- - - ต.ค.63-ก.ย. 64 อาจารย์ฉัตรชัย 
 เสนขวัญแก้ว 

ทุกหลักสูตร 

       1.1 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาด้านพัฒนาและการ
เรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่นสาขาวิชา
การจัดการทั่วไป 

    หลักสูตร บธ.บ. 
 

      1.2 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาด้านพัฒนาและการ
เรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่นสาขาวิชารัฐ
ประสาสนศาสตร์ 

    หลักสูตร รป.บ 
 

      1.3 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาด้านพัฒนาและการ
เรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่นสาขาวิชา
เกษตร 

    หลักสูตร วท.บ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2564 แผ่นดิน รายได้ รวม 

1.2  พัฒนาสมรรถนะ   
ของนักศึกษาให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลติ
ภาพ (Productive 
learning)      

1.2.4. โครงการบ่มเพาะ
ใหบั้ณฑิตมีทักษะ  
เป็นผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Startup) 

1.2.4.1 ร้อยละของ
หลักสตูรที่มีการพัฒนา
ทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

ร้อยละ 
70 

1.กิจกรรมบ่มเพาะให้บัณฑิตมี
ทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Start Up) 

 5,112 5,112 พ.ย 63, ม.ค. 64 อาจารย์คณิต 
 เรืองขจร 

ทุกหลักสูตร 
 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาสมรรถนะทักษะ
ด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้
ภาษาสากล  

1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษา
ทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 
80 

โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรูภ้าษาสากล 

    งบ
ยุทธศาสตร ์
(ศูนย์ภาษา) 

 อาจารย์คณิต 
 เรืองขจร 
หลักสูตร 

1.4 สร้างเครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบณัฑิต 

1.4.1 โครงการ สร้าง
เครือข่ายในรูปแบบประชา
รัฐกับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือภายในประเทศท่ีมีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

3 
เครือข่าย 

กิจกรรมสรา้งเครอืข่ายในรปูแบบ
ประชารัฐกับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

   - อาจารย์ชัยวุฒิ 
เทโพธิ ์

อาจารจารย์คณิต 
เรืองขจร 
หลักสูตร 

1.4.2 โครงการสร้าง
เครือข่ายร่วมมือกับ
สถานศึกษา หนว่ยงาน
ภาครัฐ และเอกชนใน
ต่างประเทศ 

1.4.2.1 จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถานศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ในตา่งประเทศ และมีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

1   
เครือข่าย 

กิจกรรมสร้างเครือข่ายร่วมมือ
กับสถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนใน
ต่างประเทศ 

   - อาจารย์ชัยวุฒิ  
เทโพธิ ์

อาจารจารย์คณิต 
 เรืองขจร 
หลักสูตร 

รวมงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที่ 1 7,000 38,052 45,052   
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เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2564 แผ่นดิน รายได้ รวม 

2.1 สร้างเครือข่ายจัดหา
สนับสนุนงบประมาณ   
ทุนวิจัย 
 

 
 

2.1.1 โครงการจัดหาทุน
สนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย 

2.1.1.1 จำนวนเงินสนับ 
สนุนการวิจัยต่อป ี

160,000   
บาท 

กิจกรรมสร้างเครือข่าย การร่วม
ทุนการทำวิจัยกับภาครัฐและ
เอกชน สถานประกอบการ
ภายในหรือภายนอกประเทศ 

- - - ต.ค-ธ.ค. 63, 
ม.ค. มิ.ย. 64 

อ.ฉัตรชัย  
เสนขวัญแก้ว 

หลักสูตร 
 

2.1.1.2 จำนวนเครือข่าย
ความร่วมมือการร่วมทุน
และผลิตผลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์  

1 
เครือข่าย  

 

2.1.1.3 ร้อยละของอาจารย์
ที่ขอรับทุนสนับสนุน     
การวิจัย  

ร้อยละ 
 70 

- - -  

2.2 สร้างผลงานวิจัยทีเ่ป็น
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมที่
ตอบโจทย์ระดับชาติ และ
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ำ สร้างความมั่งคั่ง 
และยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ 
 
 

2.2.1. โครงการส่งเสริม
การผลิตผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เพื่อเสริม 
สร้างความเข้มแข็งด้าน
เกษตรปลอดภัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น จังหวัด
สระแก้ว 

2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์
ที่ได้รับการส่งเสรมิการผลติ 
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรคห์รือแก้ไขปญัหา
ชุมชนท้องถิ่น  

ร้อยละ 
80 

 - - - 1 ต.ค.63 

-30 ก.ย.64 

 

อ.ฉัตรชัย  
เสนขวัญแก้ว 

หลักสูตร 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2564 แผ่นดิน รายได้ รวม 

2.2 สร้างผลงานวิจัยท่ีเป็น
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมที่
ตอบโจทย์ระดับชาติ และ
ท้องถิ่นเพือ่สนับสนุนการ
พัฒนาประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ำ สร้างความมั่งคั่ง 
และยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาต ิ

2.2.2 โครงการส่งเสริม
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และพัฒนานวัตกรรม จน
มีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2.1 ระดับความสำเร็จของ
การส่งเสริมผลงานวิจัย      
เชิงประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ 
5 

กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรม จนมีการจด
ทะเบียนจากหน่วยงานที ่ 

- - - ต.ค-ธ.ค. 63, 
ม.ค. มิ.ย. 64 

อ.ฉัตรชัย 
 เสนขวัญแก้ว 

หลักสูตร 
 

2.2.3. โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย  

2.2.3.1 จำนวนครั้งการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อปีงบประมาณ 
 
 

1  
ครั้ง 

กิจกรรมจดัประชุมวิชาการหรือ

เพิ่มพื้นท่ีสาธารณะสาธารณะ

ทางสังคมนำเสนอผลงาน

นวัตกรรมทาง 

สังคมร่วมกับภาคีเครือข่าย 

- - - มิ.ย. - 64 อ.ฉัตรชัย  
เสนขวัญแก้ว 

หลักสูตร 
 

รวมงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที่ 2 - - -  

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน  
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2.1  ระดับความสำเร็จของการส่งเสรมิผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวตักรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ 1 มหาวทิยาลัยมีการจดัทำแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยกุต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมรีะดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมรีะดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสำเรจ็ของแผนส่งเสรมิผลงานวิจยัเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ระดับ 5 มีการจดทะเบียนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวตักรรม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 



 
 
 

                                แผนปฏิบตักิารมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ สระแก้ว ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

25 
 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2564 แผ่นดิน รายได้ รวม 

3.1 สร้างเครือข่าย    
ชุมชนนักปฏิบัติ      
จากภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
และเสรมิพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน 

3.1.1 โครงการสรา้ง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและเสริม
พลัง  ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดำรงอยูไ่ด้อย่าง
ยั่งยืน 

3.1.1.1 จำนวนหมู่บ้านใน         
จ.สระแก้ว ที่มีฐานข้อมูล
ตำบลในการคัดเลือกชุมชน
สำคัญเพื่อใช้ใน การพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 หมู่บ้าน  
 

ก ิจกรรมสร ้ าง เคร ือข ่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสริมพลัง   
ให ้ช ุมชนท้องถิ ่นสามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

  งบ 
ยุทธ 

ศาสตร ์

ต.ค. 63 อ.ฉัตรชัย เสนขวญัแก้ว 
อาจารย์นักพัฒนา 

ทุกหลักสูตร 
 

 3.1.1.2 ระดับความสำเรจ็
ของการสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่น 
เรียนรูจ้ากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ
ร่วมกันศึกษาและแก้ไขปญัหา
ของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ี 
เป้าหมายร่วมที่บูรณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 
5 

 - - - 1 ต.ค.63 
-30 ก.ย.64 
 

อ.ฉัตรชัย เสนขวญัแก้ว 
อาจารย์นักพัฒนา 

ทุกหลักสูตร 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2564 แผ่นดิน รายได้ รวม 

3.2 ยกระดับผลงาน
กิจกรรมการดำเนินงาน
โครงการตามแนว
พระราชดำริหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

3.2.1 โครงการส่งเสริม       
การเรยีนรู้ แก่ชุมชน
ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว   
ตามแนวพระราชดำริ 
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 จังหวัด
สระแก้ว) 

3.2.1.1 ร้อยละ ของบุคลากร
และนักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนว
พระราชดำริและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 
80 
 

 - - - 1 ต.ค.63 
-30 ก.ย.64 
 

อ.ฉัตรชัย เสนขวญัแก้ว 
อาจารย์นักพัฒนา 

ทุกหลักสูตร 
 

3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
(ย้ายโครงการหลัก) 

มากกว่า 
4.51 

- - - 

รวมงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่3 - - -  

 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.2 ระดับความสำเรจ็ของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปญัหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายร่วมทีบู่รณาการภารกิจของมหาวิทยาลยั  

  ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
   ระดับ 2 มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน  
  ระดับ 3 มีการประเมินความสำเรจ็ของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
   ระดับ 4 มีการประเมินความสำเรจ็ของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
  ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ไดร้ับการพัฒนาและที่มคีวามเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ปรากฏหลกัฐานที่ชัดเจน และมีการจดัการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) 
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เป้าประสงค์ที่  4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคม 

พหวัุฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2564 แผ่นดิน รายได้ รวม 

4.1 บริหารจัดการงาน 
ส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง
การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูสืบสาน
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  

4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานส่งเสรมิศาสนา 
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 

4.1.1.1 ผลการดำเนินงานตาม
ระบบกลไกศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

5 
ข้อ 

กิจกรรมจัดทำแผนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 

- - - ต.ค. 63 อาจารย์คณิต  
เรืองขจร 

ทุกหลักสูตร 

4.2.สร้างเครือข่ายหรือ
แลกเปลี่ยนดา้น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในระดับ
ท้องถิ่นและ ระดับ
นานาชาติ 

4.2.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายหรือจัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

4.2.1.1 จำนวนเครือข่าย 
พันธมิตรที่มี ความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและดำเนิน
กิจกรรมร่วมกัน ทั้งในประเทศ  
หรือต่างประเทศ 

1 
 เครือข่าย 

 

กิจกรรมการสร้างเครือข่าย
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
(กาชาดจังหวัดสระแก้ว) 

30,000 - 30,000 ก.พ. 64 อาจารย ์
กีรฉัตร 
 วันช่วย 

 

รวมงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที่ 4 30,000 - 30,000  

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล 
 ตัวชี้วัด  4.1.1.1 ผลการดำเนินงานตามระบบและกลไกการทำนบุำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เกณฑ์การประเมิน 
1. มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธำรงรักษา สืบสาน ศลิปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสรร้าง

คุณค่าใหม่ ตามจดุเน้นและอัตตลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
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2. จัดทำแผนด้านศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งช้ีความสำเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการไดต้ามแผน  
3. กำกับติดตามใหม้ีการดำเนินงานตาแผนดา้นศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และประเมินความสำเรจ็ของตัวบ่งช้ีความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนศิลปวัฒนธรรมและความ

เป็นไทย  
4. จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสบืสาน ถา่ยทอดประวตัิศาสตร์ ศลิปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับ

การพัฒนาท้ังด้านความรู้และการประพฤติตนใหเ้หมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ  
5. มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรอืแหล่งการเรียนรู่ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปมาใช้บริการได้ และเป็นฐานรากท่ีเข็มแข็งในสังคมท่ามกลาง

วัฒนธรรมที่หลากหลาย สรา้งจุดยนืทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ  
6. ทุกคณะจัดทำหลักสตูรหรือการจัดการเรยีนรู้แก่ผูเ้รียน ชุมชน สงัคม ในด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้สามารถสร้างโอกาส มลูค่าเพิ่ม โดยนำจดุเด่นของอัตต

ลักษณ์ ศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา ขนบธรรมเนียมและจารตีประเพณี มาสร้างคณุค่าใหม่หรือความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขันให้กับประเทศบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจสรา้งสรรคจ์ากศิลปวัฒนธรรม 
สามารถประยุกต์และผสมผสานกบัเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสอดรับกับสังคมโลกสุมยัใหม่  

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ      

1-2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

6 ข้อ 
             ตัวชี้วัดที่ 4.3.1.1 ระดับความสำเรจ็ของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 

ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจดัทำแผนระดับความสำเร็จของการบรหิารจัดการศลิปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมรีะดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมรีะดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสำเรจ็ของแผนระดับความสำเร็จของการบรหิารจดัการศลิปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรูสู้่สาธารณะและการนำองค์ความรูไ้ปใช้ประโยชน ์
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เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 

 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2564 แผ่นดิน รายได้ รวม 

5.1 บริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ใหม้ี

สมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อม

ต่อการเปลี่ยน แปลง และ

พัฒนาสมรรถนะให้

อาจารย์และบุคลากรให้

เกิด การรยีนรู้เชิงผลิต

ภาพ 

(Productive Learning) 

5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล สู่ความ
เป็นเลิศ 

5.1.1.1 ระดับความสำเรจ็ของ        
การจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

ระดับ     

5 

 

กิจกรรมการจัดทำแผน
อัตรากำลัง และแผนพัฒนา
บุคลากรพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรบุคคล สู่
ความเป็นเลิศ 

- - - ต.ค.63-ก.ย.64 อาจารย์กีรฉตัร  

วันช่วย 

5.3 พัฒนามาตรฐาน
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

5.3.1 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพือ่สู่ความเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับความสำเรจ็ของ

การดำเนินงานตามแผน        

การประกันคณุภาพการศึกษา 

 

ระดับ 

5 

กิจกรรมตรวจประกัน
คุณภาพระดับหน่วยงาน 
ประจำปีการศึกษา 2563 

5,800 3,500 9,300 ก .ค -64 อาจารย ์

กีรฉัตร 

 วันช่วย 

 



 
 
 

                                แผนปฏิบตักิารมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ สระแก้ว ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

30 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2564 แผ่นดิน รายได้ รวม 

5.4 พัฒนาประสิทธิผล
การบริหารสำนักงาน 

5.4.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหาร
งบประมาณ 

5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนท่ีกำหนด 

ร้อยละ 

90 

กิจกรรมการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหาร
สำนักงาน (จัดหาวัสดุเพื่อการ
บริหารจดัการ วสัดุการศึกษา 
ครุภณัฑ์  จ้างเหมาบริการ ริ
หาร รับรอง งานต่างๆตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
บริหารคา่ตอบแทน  และ
บริหารคา่เดินทางไปราชการ
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย) 

65,100 453,348 518,448 ต.ค.63- 
ก.ย.64 

อาจารย ์

กีรฉัตร  

วันช่วย 

 

5.5 พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียว 

5.5.1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและบริหาร
จัดการมหาวิทยาลยั      สี
เขียว 

5.5.1.1 ระดับความสำเรจ็ของการ
บริหารจดัการมหาวิทยาลัย       
สีเขียว 

ระดับ 

5 

กิจกรรมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและบริหาร
จัดการมหาวิทยาลยัสเีขียว
(พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณ
รอบอาคาร สถานท่ี,ปรับปรุง 
ซ่อมแซม และจัดหา วัสดุ 
อุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานทดแทนท่ีชำรุด,รับ
ปรุงภูมิทัศน,์ เพื่อบริหาร
จัดการดา้นการประหยดั
พลังงาน 

57,200 - 57,200 ต.ค.63- 
ก.ย.64 

อาจารย ์

กีรฉัตร 

วันช่วย 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2564 แผ่นดิน รายได้ รวม 

5.6 จัดหาและพัฒนา

ทรัพยากรสนับสนุนการ

เรียนรู้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

สิ่งอำนวยความสะดวก 

และบริการ 

ขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับต่อ
การเป็น Semi residential 
University  

5.6.1 โครงการจัดหาและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร สนับสนุน
การศึกษา การวิจัย การ
บริการวิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารยต์่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่งอำนวยความ
สะดวก และบริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

มากกว่า 

4.51 
กิจกรรมการจัดหา ปรับปรุง
และพัฒนาสนับสนุนแหล่ง
เรียนรู้ ด้านการศึกษา การ
วิจัยและบริการวิชาการ
(ปรับปรุง ซ่อมแซม และ
จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ทดแทนท่ี
ชำรุด ,อาคารถานท่ีปรับปรุง
พื้นที่การเรียนรู้และห้องเรียน
,ยานพาหนะ ) 

 132,800 132,800 ต.ค.63- 
ก.ย.64 

อาจารย ์

กีรฉัตร 

 วันช่วย 

 

 5.6.2 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi residential 
University 

5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษา และอาจารยต์่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการ
เป็น Semi residential 
University 

มากกว่า 

4.51 

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจ 
ในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential University 

   ม.ค.64 อาจารย ์

กีรฉัตร 

วันช่วย 

 

 

รวมงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที่ 5 128,100 589,648 717,748   

รวมงบประมาณทั้งหมด 165,100 608,500 773,600   
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หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล 
 5.1.1.1 ระดับความสำเรจ็ของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

 ระดับ 1 มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากร  
 ระดับ 2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากร 
 ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรบัปรุงการดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากรให้มีอัตราคงอยู่ของบุคลากร และบคุลากรมีระดับความผูกพันต่อองคก์รที่สูงขึ้น 
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บทท่ี 3 

นิยามศัพท์ 

นิยามศัพท์ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 

 เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

ตัวช้ีวัด 1.1 จำนวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น 

1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 

1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา   

นิยามศัพท์ 

  หลักสูตรแบบสหวิทยาการ หมายถึง การใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติมาผสมผสานใช้ในการเรียน

การสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.2 จำร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการในรูปแบบ ABCD ต่อจำนวนหลักสูตรทั้งหมด 

 คำอธิบายตัวชี้วัด 
   การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้  โดนเน้นให้นักศึกษา 

ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การบริการ หรือกระบวนการที่สามารถนำไปใช้
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ประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต  

   พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน(Blended Learning) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ที่

เกิดข้ึนในห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่ได้เจอหน้ากันโดยตรง หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม

เกิดข้ึนจากยุทธวิธี การเรียนการสอนที่หลากรูปแบบ แต่เป้าหมายหลักอยู่ที่การให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นสำคัญ 

 A (Active Learning) มีการผสมผสานการเรียนทั้งในห้องเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 B (Blended Learning) ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนและผู้สอน โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเรียนให้เกิดการเรียนรู้  

 C (Collaborative Learning) และหลักสูตรใช้กระบวนการคิดออกแบบ 

 D (Design Thinking) ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือก่อให้เกิดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1.3.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.3.2 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

1.3.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.กำหนด 

1.3.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 



 

 

 

35 
 

นิยามศัพท์ 

• ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด หมายถึง ผลงานที่เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การ
ตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดนำเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็น
วิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

1. ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมการ

จากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

2.ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

3.ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือ

ข้อเสนอแนะในเชิงพาณิชย์ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 

• ผลงานวิจัยหรือผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึงการนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
การสืบเนื่องจากการประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผู้ประเมินบทความที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ 

 1. ระดับชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25  

2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 

เป้าหมาย 
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 ผลงานของหรือผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานระดับสถาบัน ซึ่งมีเอกสารรับรองการยกย่อง และเผยแพร่ผลงานนั้นๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

ตัวช้ีวัด 1.4.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนต่อจำนวนอาจารย์ท้ังหมด 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน 

 

จำนวนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
X 100 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 
 

 

จำนวนอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
X 100 

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.5 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น  

เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น X 100 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 
ตัวช้ีวัดที่ 1.6 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการ
เผยแพร่ระดับนานาชาติในปีงบประมาณนั้นๆ X 100 

จำนวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดในปีงบประมาณนั้นๆ 
 

ตัวช้ีวัด 1.7 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   

นิยามศัพท์  

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทำให้สถาบันประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการหรือวิชาชี พนั้น ๆ มี

หลักฐานความสำเร็จปรากฏผลชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผย แพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ

ภายนอก สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้  
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ตัวช้ีวัดที ่1.8 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า 

1.8.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 

1.8.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป 

นิยามศัพท ์

• นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ของทุกคณะวิทยาลัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำลังศึกษาอยู่
ชั้นปีที่ 5 ของคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  นักศึกษาระดับบัณฑิตกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563 

• กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) กรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดบั ดังต่อไปนี้ 

 

Proficient User: 

C1 (Mastery) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้สามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของ

ตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคำศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการทำงาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อน

ได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสารถใช้คำเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษา
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มาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและ

เลือกใช้ภาษาสำหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 

Independent User: 

B2 (Vantage) : ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น  รวมทั้ง

อ่านและทำความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้ 

B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความสำคัญขอข้อความทั่วๆไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน 

เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อม

ให้เหตุผลสั้นๆ ได้ 

Basic User: 

A2 (Waystage) : ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจำวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที ่

ภูมิศาสตร์ การทำงาน และสามารถสื่อสารในประโยค การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และ

สิ่งอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้   

A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตนเอง และผู้อ่ืนได้ สามารถตั้งคำถามเก่ียวกับบุคคล

อ่ืนได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคำถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนนาพูดช้าและชัดเจน  

ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษทีเป็นภาษาสากล (The Common European Framework of Reference for 
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Languages : CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้  
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 ตัวช้ีวัดที่ 1.9 จำนวน Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 

 นิยามศัพท์ 

  Startup หมายถึง องค์กรธุรกิจที่ตั้งเพ่ือค้นหา หรือสร้างนวัตกรรม ใหม่ๆ ที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน และรูปแบบการทำธุรกิจที่ยังไม่มีใครทำมาก่อน  ไม่

จำเป็นต้องเป็นที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยเท่านั้น การได้ทำเอาความรู้ที่จากการเรียนนำไปต่อยอดเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่  

ตัวชี้วัดที่ 1.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ  

นิยามศัพท ์

ผลการสำรวจบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ  

 เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
X 100 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่จบการศึกษาภายในปีงบประมาณ 
  

 ตัวช้ีวัดที่ 1.11 อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล 

(350 กิโลเมตร)  
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   นิยามศัพท์ 

   พ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) หมายถึง กทม. จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.สระบุรี จ. ลพบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.

นครราชสีมา จ.ชลบุรี จ. สระแก้ว จ.จันทบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ตราด จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี จ.ชัยนาท จ.สมุทรปราการ จ.สิงห์บุรี จ.สมุทรสาคร จ.กาญจนบุรี 

จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง จ.กำแพงเพชร จ.อุทัยธานี จ.นครสวรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.13 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา 

   นิยามศัพท์ 

   บัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ผ่านการสอบบรรจุ สอบคัดเลือกเป็นครูในโรงเรียนสถานศึกษาหลัง สำเร็จ

การศึกษา  

  สอบบรรจุครู หมายถึง บัณฑิตสาขาครุศาสตร์ จบการศึกษาในปีศึกษานั้น 

 เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนบัณฑิตท่ีสอบบรรจุผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นครู ภายในเวลา 1 ปี 
X 100 

จำนวนบัณฑิตท้ังหมดที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
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  ตัวช้ีวัด 1.14 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) 

 คำอธิบายตัวชี้วัด 

 พ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) หมายถึง กทม. จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.สระบุรี จ. ลพบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.นครราชสีมา จ.

ชลบุรี จ. สระแก้ว จ.จันทบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ตราด จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี จ.ชัยนาท จ.สมุทรปราการ จ.สิงห์บุรี จ.สมุทรสาคร จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี 

จ.อ่างทอง จ.กำแพงเพชร จ.อุทัยธานี จ.นครสวรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.15 ร้อยละของของนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) แต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน

ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 คำอธิบายตัวชี้วัด 

 ผลคะแนน O-Net หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น หมายถึง ผลการทดสอบมาตรฐาน หรือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) อยู่ในระดับด ีหมายถึง ระดับผลคะแนน O-NET แต่ละ กลุมสาระ 

ระดับ  1  ปรับปรุง  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกวาร้อยละ 50 และ ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ระดับ  2  พอใช      หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ต่ำกวารอยละ 50 แตสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ระดับ  3     ดี        หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน สูงกวารอยละ 50 แตต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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ระดับ 4  ดีมาก     หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวารอยละ 50 และสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 

 ตัวช้ีวัด 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ท่ีสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไข

ปัญหาของทอ้งถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

นิยามศัพท์ 

● งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือ
เป็นการต่อยอดความรู้เดิม 

● งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม
ตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวความคิดสร้างสรรค์เดิม เพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (visual Arts) ประกอบดัวย ผลงานจิต
กรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสมสถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางค
ศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ   

● นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสังคม แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ 
1) นวัตกรรมด้านผลิภัณฑ์ (product innovation)  
2) นวัตกรรมด้านบริการ(service innovation)  
3) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต (business process)  
4) รูปแบบธุรกิจใหม่(business model innovation)  



 

 

 

45 
 

● ผลการดำเนินงานให้นับตามปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 โดยนับรวมงานที่อาจารย์กับนักศึกษาทำ
ร่วมกัน 

เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดบัประเทศ X 100 

จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมทั้งหมด 

 

ตัวช้ีวัด 2.2 จำนวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย  

 นิยามศัพท์ 

ตัวชี้วัด 2.3 จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

นิยามศัพท์ 

● การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ 
(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 
โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

● การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ 
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(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากหน่วยงานต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 และต้องมีผู้
ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และมีบทความท่ีมาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

● สถาบันวิจัยต้องแยกผลงานนั้นเป็นของคณะหรือของสถาบันวิจัย  
ตัวชี้วัดที่ 2.4 จำนวนบทความของอาจารย์ประจำที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับ

การอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

นิยามศัพท ์ 

จำนวนบทความของอาจารย์ประจำที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับ

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 

Rank : www.scimagojr.com) หร ื อฐานข ้ อม ู ล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand , Social Sciences Citation Index , Art and Humanities Citation 

Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 2.5 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม 

     2.5.1 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 

     2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถนำผลงานบริการวิชาการใช้

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา 
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นิยามศัพท ์

● งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการ
วิจัยที่นำผลที่ได้แก้ปัญหาโดยตรง การวิจัยประเภทนี้อาจนำผลการวิจัยพ้ืนฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็น
ต้น  

● สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกแบบให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์(Product Design) ที่มีลักษณะตามที่
กฎหมายกำหนด เป็นสิทธิบัตรพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  

● อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายกับการประดิษฐ์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนา
เทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในการผลิตรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น หรือทำให้
เกิดผลิตภัณฑ์ข้ึนห้าง ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น   

● ผลของการบริการวิชาการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการบริหารวิชาการของสถานศึกษาตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ โดยคำนึงถึงความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ ผลของการบริการวิชาการก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

● ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม หมายถึง โครงการที่จัดขึ้น เพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อ
ดำเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรื อทำให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
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เป้าหมาย 

   2.5.1 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการ จดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 

2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงาน บริการวิชาการท่ีสามารถสร้างคุณค่าแก่ ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดย สามารถนำผลงานบริการวิชาการไปใช้ ประโยชน์

ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 2.6 จำนวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

นิยามศัพท์ 

● งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคำตอบของปัญหา หรือ การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์
คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปอย่างเป็นระบบ  

● งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ  ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่
เหมาะสมตามประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก
แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นยอมรับในวงชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะ
ของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื ่อประสม 
สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Art) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) 
วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ    

● ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ . กำหนด หมายถึง โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

● ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับ
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เกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

● ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่อยู่
ในกลุ่มอาเซียน) 

2.7 จำนวนผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  

นิยามศัพท์ 

การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย หมายถึง การนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน

การบริหารสถานศึกษาตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อสิ่ง

กระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ใน

การวางแผนและการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันตัวที่ดีและ 2 เงื่อนไข ได้แก่ 

คุณธรรมและความรู้ 
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เกณฑ์การประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

 ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการกำหนดและผลักดัน

นโยบาย สู่การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มี

ความรวดเร็วขึ้น  

ระดับ 3  บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา

วิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ 4  มีการกำหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นอาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาท่ีเป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จน

อาจารย์ บุคลากรหรือนักศึกษาส่วนใหญ่ เชื่อถือ และปฏิบัติตาม 

ระดับ 5  มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  

นิยามศัพท์  

ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนบริหารจัดการทุน (คน องค์กรชุมชน ทรัพยากร ฯลฯ) เพ่ือแก้ไขปัญหา และ พัฒนาชุมชนตนเองไปสู่

เป้าหมายอย่างยั่งยนื ชุมชนท้องถิ่นมีจิตสำนึกสาธารณะ รู้เป้าหมาย เชื่อมั่นวิถีและพลังชุมชน มีความสามารถในการจัดการชุมชนและจัดการความสัมพันธ์กับภาคี ใช้แผนการ
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จัดการความรู้ และทุนชุมชนแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเองทุกด้านอย่างเป็นระบบ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ  หมายความถึง ฐานข้อมูลสารสนเทศระดับหมู่บ้านในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยด้านเศรษฐกิจ      ด้านสังคม ด้าน

สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป สภาพปัญหา ความต้องการศักยภาพชุมชน หรือข้อมูลอื่น ทั้งท่ีเป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดยจำแนกตาม

เป้าหมายในการพัฒนาครบคลุมครบ 4 ด้าน โดยระบบและการจัดการ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผล การรายงานและการนำเสนอข้อมูล ทั้งในรูปแบบ

วิเคราะห์ นำเสนอในเชิงสารสนเทศ Info graphics ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

ตัวช้ีวัดที่ 3.7 จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 

นิยามศัพท์ 

โรงเรียนในท้องถิ่น หมายถึง โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 
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เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษาวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม  

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

ตัวช้ีวัดที่ 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การคำนวณ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก 

ก.พ. 

เกณฑ์การคำนวณ   

 

 

จำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

จำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 
x 100 

จำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัดที่ 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

เกณฑ์การคำนวณ 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงข้ึนจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน  

เกณฑ์การคำนวณ 

 

 

 

 

 

จำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
x 100 

จำนวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอตำแหน่งทางวิชาการที่ กพอ.กำหนด 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น   
x 100 

จำนวนผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัดที่ 5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 

คำอธิบายตัวชี้วัด 

สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) หมายถึงการบริหารขีดความสามารถ และอัตรากำลังเพื่อให้งานของสถาบัน บรรลุผลสำเร็จ การ

ดำเนินการของสถาบันเพ่ือรักษาบรรยากาศในการทำงานเพื่อให้เกื้อหนุน และมีความมั่นคงต่อการทำงาน 

ขีดความสามารถของบุคลากรและอัตรากำลัง หมายถึง  

1. ขีดความสามารถและอัตรากำลัง การประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของบุคลากร และอัตรากำลัง โดยมหาวิทยาลัยมีวิธีการประเมิน

ความต้องการด้านทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติที่ต้องการมีการรับรองและระดับกำลังคนที่ต้องการ  

2. บุคลากรใหม่  มหาวิทยาลัยมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ บุคลากรเป็นตัวสะท้อน ความให้เห็นถึงความหลากหลาย ทาง

ความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของชุมชนที่สถาบันจ้างและของผู้เรียน  

3. การทำงานให้บรรลุผล การจัดระบบและบริหารบุคลากร เพ่ือ 

• ทำให้งานของสถาบันประสบความสำเร็จ 

• ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่  

• ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการเรียนรู้ของผู้เรียน  

• ให้มีผลการดำเนินการที่ดีกว่าความคาดหมาย  
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4. การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร มีการพัฒนาการเรียนบุคลากรให้พร้อมต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังที่กำลังเปลี่ยนไป 

โดยมีวิธีการ 

• การบริหารบุคลากร ความต้องการบุคลากร และความต้องการของสถาบัน เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลด

จำนวนของบุคลากร และเพ่ือลดผลกระทบหากจำเป็น 

• การเตรียมพร้อมและบริหารช่วงที่มีการเพ่ิมของบุคลากร  

• การเตรียมบุคลากรเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสถาบันและระบบหากจำเป็น  

• บรรยากาศด้านบุคลากร  

1. สภาพแวดล้อมของที่ทำงาน  มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ทำงานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความสะดวกในการทำงาน

ของบุคลากร มีตัววัดและเป้าประสงค์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมดังกล่าว สภาพแวดล้อมการทำงานที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างที่สำคัญในปัจจัย  

2. สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร สนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์ และมีนโยบาย ให้เหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรที่มีความ

หลากหลายและความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากร บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ 

 

ตัวช้ีวัดที ่5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR  

นิยามศัพท์ 

TQR หมายถึง การประเมินคุณภาพหลักสูตรเพ่ือเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai 

Quatifications Register)  
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ตัวช้ีวัดที่ 5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

นิยามศัพท์ 

ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความสามารถมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านจิตใจและสติปัญญา เพ่ือให้งานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย การ

สร้างความผูกพันกับบุคลากร เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานเพ่ือก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น วิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นำเพ่ือให้เกิดผล

การดำเนินการที่โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยทำให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม 

 ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ  

1. วัฒนธรรมองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะการสื่อสารที่เปิดกว้าง มีผลการดำเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมีความผูกพันต่อสถาบัน 
วัฒนธรรมองค์การได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรมและวิธีคิดของบุคลากร มหาวิทยาลัยเอ้ืออำนาจ (empower) ให้กับบุคลากร  

2. ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันการกำหนดปัจจัยผลักดันสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร ตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร  
3. การประเมินความผูกพัน  การประเมินทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากร รวมทั้งความพึงพอใจ 

วิธีการและตัวชี้วัดเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไร สำหรับแต่ละกลุ่มและประเภทของบบุคลากร  มหาวิทยาลัยอาจใช่ตัวชี้วัดอ่ืนๆ เช่น การคงอยู่ การขาดงาน การร้องทุกข์ 
ความปลอดภัยและผลิตภาพของบุคลากรเพ่ือประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร 

4. การจัดการผลการดำเนินงาน สนับสนุนให้เกิดการผลการดำเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ระบบดังกล่าวได้พิจารณาถึงการบริหาร
ค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และสิ่งจูงใจแก่บุคลากร ระบบการจัดการผลการดำเนินงานของบุคลากรผลักดันให้เกิดเรื่องต่อไปนี้ 

● การกล้าเสี่ยงในเรื่องที่น่าลงทุนเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรม  
● การมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการเรียนของผู้เรียน  
● การบรรลุแผนปฏิบัติการสถาบัน  
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 การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ 

 ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา สนับสนุนความต้องการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาตามความต้องการของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นำแต่ละคน ระบบ

นี้ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้  

● การให้ความสำคัญต่อสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

● สนับสนุนการปรับปรุงผลการดำเนินการ และการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยและสร้างนวัตกรรม 

● สนับสนุนจริยธรรมและการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  
● ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
● ทำให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่จะลาออกหรือเกษียณอายุ  

● ทำให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้นำความรู้และทักษะใหม่มาใช้ในการทำงาน  
 ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา มหาวิทยาลัยมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสถาบัน ในเรื่อง 

● หาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการเรียนรู้กับผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรและกับผลลัพธ์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย 

● ใช้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ข้างต้นเพื่อชี้บ่งโอกาสสำหรับการปรับปรุงทั้งในเรื่องความผูกพันของบุคลากรและการให้การพัฒนาและการเรียนรู้แก่บุคลากร 

 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุการวางแผน     สืบทอดสำหรับตำแหน่ง

ผู้บริหารและผู้นำ 
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ตัวช้ีวัดที่ 5.14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ 

นิยามศัพท์ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง กลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการจากการดำเนินการและความสำเร็จของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้  

1) นายจ้าง  2) บัณฑิต  3) ผู้รับปบริการวิชาการ 4) นักศึกษา 5) บุคลากร 6) ผู้ปกครอง 7) ศิษย์เก่า 8) ประชาชน  

       ทุกมิติ หมายถึง 1.การจัดการเรียนการสอน  2. การบริการวิชาการ 3. การวิจัย 4.ศิลปะและวัฒนธรรม  5.การบริหารจัดการ  

ตัวช้ีวัดที่  5.16 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 นิยามศัพท์ 

นักเรียนในท้องถิ่น หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 

ตัวช้ีวัดที่ 5.17 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายได้ของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่กำหนด 

 

นิยามศัพท์ 

รายได้ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากบริการวิชาการ การวิจัย จากบริหารจัดการของสำนักทรัพย์สินและรายได้ค่าเทอมของนักศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่ 5.18 อัตรากำไรจากผลการดำเนินงาน (Operation Profit Margin)  

นิยามศัพท์ 

กำไรจากการผลการดำเนินงาน แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการขายของบริษัท ในการทำกำไร หลังจากหักต้นทุนสินค้าและหักค่าใช้จ่ายรวม 

ผลลัพธ์ยิ่งสูงยิ่งดี  

เกณฑ์การคำนวณ 

กำไรจากการผลการดำเนินงาน 
X 100 = อัตราส่วนกำไรจากผลการดำเนินงาน (%) 

ทุนสุทธิ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5.19  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้  

           เกณฑ์การคำนวณ  

รายได ้–รายจ่ายของสินค้าและบริการที่ขาย 
X 100 = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ROI 

ค่าใช้จ่ายของสินค้าบริการที่ขาย 
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 นิยามศัพท์ โครงการ และตัวชี้วัดโครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  

โครงการ 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 

ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียน

การสอนในคณะ 

นิยามศัพท์  

  การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดนเน้นให้นักศึกษา ค้นคว้า ลง

มือปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การบริการ หรือกระบวนการที่สามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพได้ใน

อนาคต  

พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน(Blended Learning) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่ได้เจอหน้ากันโดยตรง หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิธี 

การเรียนการสอนที่หลากรูปแบบ แต่เป้าหมายหลักอยู่ที่การให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นสำคัญ 

  A (Active Learning) มีการผสมผสานการเรียนทั้งในห้องเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 B (Blended Learning) ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนและผู้สอน โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเรียนให้เกิดการเรียนรู้  

 C (Collaborative Learning) และหลักสูตรใช้กระบวนการคิดออกแบบ 
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 D (Design Thinking) ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือก่อให้เกิดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
X 100 

จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดในคณะ 
โครงการ 1.1.2 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 

ตัวชี้วัดโครงการ  1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการดำเนินงานวิชาการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

โครงการที่ 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน  

 

 

จำนวนงบประมาณการดำเนินงานวิชาการท่ีเบิกใช้ 
X 100 

จำนวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรตามการดำเนินงานวิชาการ 

จำนวนรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
x 100 

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 
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โครงการ 1.2.2  โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

ตัวช้ีวัดโครงการ 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

นิยามศัพท์ 

  กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century Student Outcomes) จะมุ่งเน้นแนวคิด 2 ประการ

หลักคือ  ความรู้ในวิชาแกน เนื้อหาประเด็นที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 และ ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 

1. ความรู้ในวิชาแกนและเนื้อหาประเด็นที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 

                 ความรู้ในวิชาแกน ได้แก่ ภาษาแม่และภาษาโลก คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและการปกครอง 

                 เนื้อหาประเด็นที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อความสำเร็จและมีความสำคัญ ในที่ทำงานและชุมชน ได้แก่ 

      ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 

      ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 

     ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 

     ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 

      ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 
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2. ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยทักษะที่สำคัญ 3 ประการดังนี้ 

1. ทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills) ในการดำรงชีวิตและในการทำงานนั้นไม่เพียงต้องการ คนที่มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาความรู้ หรือ

ทักษะการ คิดเท่านั้น หากแต่ยังต้องการผู้ที่สามารถทำงานในบริบทที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วย ทักษะที่จำเป็น ได้แก ่

ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) ความคิดริเริ่มและการชี้นำตนเอง (Initiative and Self Direction) ทักษะทาง

สังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-cultural Skills) การเพ่ิมผลผลิตและความรู้รับผิด (Productivity and Accountability) ความเป็นผู้นำและความ

รับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 

2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) 

ซึ่งใน ศตวรรษท่ี 21 นี้ นับได้ว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก ดังนั้นผู้เรียนจึงควรมีทักษะดังต่อไปนี้ คือ 

การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT (Information, 

Communications & Technology) Literacy) 

3.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ได้แก่ 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ซึ่งครอบคลุมไปถึง การคิดแบบสร้างสรรค์ การทำงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อ่ืน และการ

นำความคิด นั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ 

การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) หมายความรวมถึงการ คิดอย่างมีเหตุผล การคิดเชิงระบบ การคิดตัดสินใจ

และการ คิดแก้ปัญหา 
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การสื่อสารและการร่วมมือ (Communication and Collaboration) ซึ่งเน้นการสื่อสารโดยใช้สื่อรูปแบบ ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน และการทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างมีประสิทธิภาพ (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์, 2554) 

เกณฑ์การประเมิน 

 

นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
X 100 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 
 

โครงการที่ 1.2.3  โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน 

ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษา

ทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

 

 

จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้                          
จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน x 100 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 
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โครงการที่ 1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 

ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.2.4.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

โครงการที่ 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 

ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 

  นิยามศัพท์  

• ทดสอบความสามารถ CEFR หมายถึง  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 

• ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK หมายถึง คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานดูแลการสอน
ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหลักที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 
ระดับต้น/กลาง และระดับสูง  
 
 

จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
x 100 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

 

โครงการที่ 1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4.1.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน  

โครงการที่ 1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 

ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาครูทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 

เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนนักศึกษาครูทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 
X 100 

จำนวนนักศึกษาครูทั้งหมด 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

โครงการที่ 2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   

ตัวชี้วัดโครงการ 2.2.1.1จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี 

จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 
X 100 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดโครงการ 2.1.1.2 จำนวนเครือข่ายความ่ร่วมมือการร่วมทุนและผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัดโครงการ 2.1.1.3 ร้อยละของอาจารย์ท่ีขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  

เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนอาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่           

ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น x 100 

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 

ค่าเป้าหมาย  

 ตัวชี้วัดโครงการ 2.2.1.1จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี 

ตัวช้ีวัดโครงการ 2.1.1.2 จำนวนเครือข่ายความ่ร่วมมือการร่วมทุนและผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

โครงการที่ 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.2.2.1 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นิยามศัพท์ 

งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง  ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่นำ

ผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรงนั่นเอง การวิจัยประเภทนี้อาจนำผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารั กษาโรค การเกษตร การเรียนการ

สอน เป็นต้น  
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การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I) หมายถึง การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมจากวิสาหกิจชุมชน / วิสาหกิจขนาดใหญ่ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่ มีบทบาทด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ให้

สอดคล้องกับบริบทชุมชน 

โครงการการที่ 2.2.3 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย 

ตัวช้ีวัดโครงการที่ 2.2.3.1 จำนวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ 

  นิยามศัพท์ 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ  25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา

นั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการ

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ  25  และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา

นั้นดว้ย และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
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โครงการที่ 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ท่ีด้านการผลิตหรือพัฒนาครู 

ตัวช้ีวัดโครงการที่ 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์และครูโรงเรียนสาธิตที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาคร ู

เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพ่ือให้ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู x 100 

จำนวนอาจารย์ทั้งหมดของคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิต 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ ไข

ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 

ระดบั 2 มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน  

ระดับ 3 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  

ระดับ 4 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
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ระดับ 5 ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนและมีการจัดการบรรยายสาธารณะ (Public 

Lecture) 

โครงการที่ 3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีการลงพ้ืนที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ ์

ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีการลงพื้นที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

เกณฑ์การคำนวณ 

 

 

โครงการที่ 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนบุคลากรและจำนวนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง X 100 

จำนวนบุคลากรและจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 
 

จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปลงพื้นที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
X 100 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
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โครงการที่ 3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.2.1 ร้อยละของการดำเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
X 100 

จำนวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทั้งหมด 
 

โครงการที่ 3.3.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศนูย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 3.3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 โรงเรียนสาธิตมีการกำหนดแผนการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติและการวิจัย เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น  

ระดับ 2 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 

ระดับ 3 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 

ระดับ 4 โรงเรียนสาธิตมีผลผลิตจากการดำเนินโครงการที่ถอดเป็นองค์ความรู้หรือครูต้นแบบมืออาชีพในทุกกลุ่มสาระวิชา 

ระดับ 5 โรงเรียนท้องถิ่นนำองค์ความรู้ของโรงเรียนสาธิตไปดำเนินการจนเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีหลักฐานประจักษ์  
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ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

โครงการที่ 4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1.1 ผลการดำเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ

ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิด

ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เกณฑ์การประเมิน  

 1.มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธำรงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือ การ

พัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2.จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สาม ารถ

ดำเนินการได้ตามแผน 

3.กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและประเมินความสำเร็จของตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

4.จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้อ งถิ่น 

เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
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5.มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพ่ือให้บุคคลทั่วไปมาใช้บริการได้ และเป็นฐานรากที่เข้มแข็ง

ในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 1 ข้อ มีการดำเนินการ 2 ข้อ มีการดำเนินการ 3 ข้อ มีการดำเนินการ 4 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ 

โครงการที่ 4.3.1 โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวัดที่ 4.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  

ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  

ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล   

โครงการที่ 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัดที ่5.1.1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  

ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 

ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  

โครงการที่ 5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)  
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ตัวชี้วัดที่ 5.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  

ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  

ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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โครงการที่ 5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย  

 ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขตามแผน 

เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาแก้ไขตามแผน 
X 100 

จำนวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ที่ได้กำหนดให้พัฒนาหรือแก้ไขตามที่ได้วางแผนไว้ 

โครงการที่ 5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

 ตัวช้ีวัดที่ 5.2.3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนการจัดการความรู้  

ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 

ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51–100  

ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  

ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
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โครงการที่ 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  

คำอธิบายระดับมหาวิทยาลัย   

  มหาวิทยาลัยมีการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน โดยมีการดำเนินการตั้งแต่

การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ

ประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามท่ีกำหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย  

2.กำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่

มหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

   3.มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 2  และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

   4.รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

   5.นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 

นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รวมถึงปรับปรุงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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 เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 1 ข้อ มีการดำเนินการ 2 ข้อ มีการดำเนินการ 3 ข้อ มีการดำเนินการ 4 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5.3.1.2 ระดับความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx) 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ 

ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  

ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 

ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ 

ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
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โครงการที่ 5.4.1 โครงการประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน  

ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด 

เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนที่กำหนด 

โครงการที่ 5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  

ตัวช้ีวัดที่ 5.4.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดทำแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

ระดับ 2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  

ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 

ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51  
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โครงการที่ 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

ตัวช้ีวัดที่ 5.5.1.1 ระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

ระดับ 2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  

ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 

ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มากกว่า 3.51  

โครงการที่ 5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 5.7.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 

ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
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ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 

ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 

ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 

โครงการที่ 5.8.1. โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต  

ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด 

 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนที่กำหนด 

 



 

 

 

82 
 

บทท่ี 4 

 การกำกับติดตาม 

 

1. แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการของแผน 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำเป็นอย่างยิ่งที่

มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการสื่อส ารเพื่อสร้างความ

เข้าใจในหลักการ สาระสำคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้บริหาร     ทุกระดับรวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการนำ

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การดำเนินงานที่กำหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงาน  ตามบทบาทหน้าที่ของคณะ สำนัก ผ่านกระบวนการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

และการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกำหนดนโยบาย       การจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการ

บริหารงบประมาณ ให้เอื้ออำนวยต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และจัดให้มีการกำหนดกรอบการประเมิ นผลระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการ

บริหารยุทธศาสตร์    เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจาก           

ความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
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2. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 

เพื่อทำให้การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4 

สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการกำหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   ตามแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน ในแนวใหม่ที่ มีลักษณะเป็นการ

ประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced  Scorecard โดยกำหนดจัดให้มีการ

กำหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติปร ะสิทธิภาพ และการพัฒนา

องค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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3.การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อนำยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564 ไปสู่

การปฏิบัติจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและ

ตระหนักถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 

3.1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขท่ีจำเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

      1.การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดย

ควรนำเสนอสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของสภามหาวิทยาลัย 

คณะ สำนัก รวมทั้งสำนักงบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการดำเนินงานเพ่ือจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน 

         2. การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายในอันได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจำเป็นต้องมีการ

นำเสนอจัดการประชุมสัมมนาเพ่ือชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตาม

ผลการดำเนินเป็นระยะเพ่ือรับทราบความกา้วหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

        3.การมีเวทีหรือเปิดพ้ืนที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากร

ระดับปฏิบัติ อาท ิคณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพ่ือจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 

        4. การกำหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องนำเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้ถึง

ผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับท ราบเป็นระยะ เพื่อจะได้เป็นปัจจัย
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กระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีการนำเสนอ เผ ยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านช่องทางที่

หลากหลาย ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

3.2. ปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อความสำเร็จ 

  1.การพัฒนาผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่ น ตั้งใจ 

และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงานและการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติงานที่เป็นสิ่งเคยชินอันเป็นภารกิจที่

ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจำเป็นต้องใช้เวลาและ     ความต่อเนื่องในการดำเนินงานเพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของ

ระบบและตัวบุคคลดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน 

2.การร่วมมือกันการทำงานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์สืบเนื่องจากกระบวนการนำยุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายไปสู่การปฏิบัติ       เป็นกระบวนการที่

โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนต้องอาศัยความร่วมมือ

จากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลักการทำงานแบบเครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทำให้การ

ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการประสบผลสำเร็จ 

3. การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจในทิศทางยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนให้เป็นที่รับรู้และ

เข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  โดยจะต้องทำให้หน่วยงาน บุคลากร            ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์การดำเนินการที่ได้มีการกำหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารหลายๆ ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผน

โครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและป ระเมิน

ผลสำเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจตามผลงาน เป็นต้น 
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4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของทุกปี และนำเสนอผล

การปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบและให้ข้อเสนอแนะและนำผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์

ในคราวต่อไป 
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แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล 
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ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายสภาฯข้อ 1 เร่งสรา้งผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์  

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบณัฑิตโดย

กระบวนการเรียนรู้เชิงผลติภาพ

(Productive Learning) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอดโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำร ิ

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการ

แก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

นโยบายสภาฯ ข้อ 3 ยกระดับคณุภาพมาตรฐานการจดัการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบณัฑิตโดย

กระบวนการเรียนรู้เชิงผลติภาพ

(Productive Learning)  

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบ   

บริหารจดัการที่เป็นเลศิมีธรรมาภิ

นโยบายสภาฯ ข้อ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสเีขียวท่ีมีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่ง

ความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อตอบสนองการแก้ไขปญัหาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ

บริหารจดัการทีเ่ป็นเลศิสูส่ากล 

นโยบายสภาฯข้อ 2  ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธกิจ

สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบณัฑิตโดย

กระบวนการเรียนรู้เชิงผลติภาพ 

(Productive Learning) 


